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  La Junta de Govern Local ha dut a terme la sessió ordinària del dia 5 de setembre de 2016, 
adoptant els acords que, tot seguit i en un extracte es relacionen: 

 
       
 Hisenda 
 Aprovar a petició de l’ ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA, unes relacions de baixes per 
sancions diverses. 
  Aprovar a petició de l’ ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA, una relació de baixes de l’impost 
de Vehicles de Tracció Mecànica. 
 Resoldre una bonificació per la taxa de prestació de serveis integral de l’administració 
municipal en les activitats i instal·lacions. 
 Resoldre petició de l’ ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA, dues sol·licituds de bonificació de 
l’IBI. 
 Recursos Humans i Organització 

 Aprovar una comissió de serveis d’un Agent de la Policia Local. 
 Contractar una Tècnica d’Ocupació per portar a terme plans locals d’ocupació Línia 1. 
 Contractació de diferents treballadors amb contracte laboral dins el projecte “Recuperar 
l’expectativa del dret de jubilació”. 
 Abonar a un Sergents de la Policia Local un plus per a tasques de superior categoria. 
 Serveis Urbanístics 

 Acceptar els ajuts econòmics concedits per la Diputació de Barcelona en el marc del protocol 
general del Pla Xarxa de Governs Locals 2016/2019, en l’àmbit meses de contractació. 
 Satisfer a la Parròquia de Sta.Maria de Vilafranca, Bisbat de St.Feliu de Llobregat, l’import a la 
subvenció per a les obres de rehabilitació de la coberta i restauració de la basílica Sta.Maria 
 Satisfer a la Junta de Compensació del sector industrial “Els Cirerers” l’import de la octava 
derrama meritada en el desenvolupament del sector. 
 Aprovar els preus contradictoris de les obres d’accessos al nou CAP de Vilafranca, a la Rotonda 
els Cireres, adjudicades a l’empresa CONSTRUCCIONS JORDI RIERA SL. 
 Aprovar i satisfer a l’EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES DE VILAFRANCA SA, les factures 
corresponent a les certificacions 2 i 3 de la urbanització del c. Oriol. 
 Aprovar les diferències en els amidaments del projecte  i la certificació núm. 5, de les obres 
d’impermeabilització i drenatge pendents d’executar obre la llosa del ferrocarril. 
 Adjudicar a l’empresa GREGORIO HP, SL, el contracte administratiu de les obres de reparació 
de l’aplacat de la façana posterior de l’auditori municipal. 
 Adjudicar a l’empresa KINEA MANAGEMENT SL, el contracte administratiu de serveis per a la 
redacció del projecte d’instal.lacions per a la reforma i ampliació del Casal de la Festa Major. 
 Concedir llicència a EMPRESA MUNICIPAL DE VILAFRANCA SA, per a obres de renovació d’un 
tram de la xarxa de sanejament del c. Eugeni d’Ors. 
 Concedir llicència a EMPRESA MUNICIPAL DE VILAFRANCA SA, per a obres de renovació d’un 
tram de la xarxa d’abastament del c. Eugeni d’Ors, entre el c. Pere el Gran i Av.Tarragona. 
 Concedir llicència urbanística a CONSTRUCCION I REFORMES FRANSERAN SL, per a obres de 
construcció d’una piscina en l’immoble situat al passatge de les Sínies, 26. 
 Concedir llicència urbanística per a obres d’instal·lació d’una plataforma elevadora, a l’immoble 
situat al c. Espirall, 64 H. 
 Concedir llicència urbanística per a obres de construcció d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres en l’immoble del c. Sant Antoni M. Claret, 3. 



 Concedir llicència urbanística per a obres de rehabilitació d’un habitatge unifamiliar entre 
mitgeres en l’immoble del c. Pere Alagret, 12. 
 Concedir llicència urbanística a FOTOVOLTIC, per a obres de reparació d’una nau industrial en 
l’immoble situat al c. del Vi, n. 9-11. 
 Concedir llicència urbanística a ELCAMICOTO, SL per a obres de reforma d’un edifici 
plurifamiliar en l’immoble situat a la Rbla. Sant Francesc, 33. 
 Serveis Urbans 

 Rectificar l’apartat del Plec administratiu de clàusules particulars per a la contractació 
dels serveis de neteja de la via pública mitjançant un projecte específic per l’ocupació de 
persones amb discapacitat. 
 Promoció Econòmica - Mercats 

 Aprovar la llista d’ admesos i exclosos, així com la proposta d’ordre d’adjudicació de les 
autoritzacions de llocs de venda vacants dels mercats de venda no sedentària a Vilafranca. 
 Promoció Turística 

 Adjudicar a l’empresa FUSTERIA CARPEN SL, el subministrament de taules desmuntables per a 
la Fira del Gall. 
 Cultura 
 Aprovar un conveni amb el departament de Cultura de la Generalitat, la Fundació Institut 
Ramon Montaner Fundació d’estudis de Parla Catalana per l’exposició “Festa popular la catalanitat 
cívica” a la Capella de Sant Joan. 
 Modificar el primer punt de l’acord de la JGL del 27/06/2016, del conveni subscrit amb l’entitat 
Creàtic. 
 Subscriure convenis amb les entitats de Vilafranca següents: Associació Jazz Club Vilafranca, 
Cine Club Vilafranca, i Associació Xarxa d’Espectacles Infantils i Juvenils. 
 Concedir i/o denegar subvencions a les entitats privades i persones físiques que programin 
activitats culturals o festives d’interès públic local. 
 Certificacions 

 Aprovar la certificació n. 2 i liquidació de les obres d’ampliació del local de les autoescoles. 
 Aprovar la certificació n. 4 de les obres d’urbanització del passeig Rafael Soler 
 Aprovar la certificació n. 1 de les obres d’il·luminació de l’espai sobre la coberta de la via. 
 Aprovar la certificació n. 3 de les obres d’adequació d’un local al segon pis Casal Igualtat. 
 Aprovar la certificació n. 2 de les obres d’un edifici amb dotze allotjaments protegits. 
 Aprovar la certificació n. 2 de les obres de la sala petita de l’Auditori Municipal. 
 
   RATIFICAR DECRETS DE L’ALCALDIA I RESOLUCIONS 

Gov.  Concessió dels permisos pels espectacles de foc, tronada i correfoc de la Festa Major, FM 2016 
RR.HH  Aprovar una relació de treballs especials del personal laboral i funcionari. 
RR.HH  Contractació de dues conserges dins el projecte “Recuperar l’expectativa del dret de                 
      jubilació”. 
RR:HH  Contractació amb categoria laboral d’un Cap de Grup. 
RR.HH  Contractació de dos Oficials 2. amb contracte laboral d’interinatge 
RR.HH  Prorroga d’un contracte laboral temporal de reforç a l’oficina local d’habitatge. 
RR.HH  Contractació de dos Oficials 2. de manteniment general 
SS.      Aprovació d’acord de contracte del Servei d’informació i Atenció a les Dones. 
Enseny.  Acceptació d’ajut de la Diputació de Barcelona programa complementari escolarització 
Cul.    Adjudicació a Pirotècnica Igual del contracte dels espectacles i artificis pirotècnics de la FM. 
Esp.   Ampliació de termini de presentació de documentació per una licitació de lloguers de mòduls. 
Esp.   Ampliació de termini de presentació de documentació per una licitació de competicions esportives 
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Esp.   Adjudicació a Brokers Equipaments Esportius SL, el subministrament de jocs de basquet. 
Medi A.  Concórrer a una convocatòria de l’Agència de Residus de Catalunya. 
Medi A.  Adjudicar la parcel·la número 5 dels Horts Urbans del c. Francesc Candel. 
URB    Aprovar u subscriure un conveni de cessió de la finca urbana del c. Farran, 4 i 6. 
URB    Aprovar la certificació única de l’adequació del Camí de la Bleda. 
SUM   Aprovació del projecte d’obres d’adequació d’una zona d’esbarjo de gossos. 
SUM   Aprovació del projecte d’obres d’adequació genèrica de voreres al Molí d’en Rovira. 
SUM   Aprovar la modificació del projecte de pavimentació del carrer marquès d’Alfarràs. 
P.CIVIL  Adjudicació d’un contracte administratiu de serveis preventius sanitaris a actes organitzats 
       per l’Ajuntament. 
OCUP.F.  Acceptar un ajut atorgat per la J.G. de la Diputació, per a promoció de la Industria local 
OCUP.F.  Satisfer a la fundació Pro Penedès, les subvencions concedides per la Diputació. 
OCUP.F.  Aprovació dels Plans de Treball i sol·licitar la subvenció per a la contractació de dos AODL. 
OCUP.F.  Aprovar l’expedient de contractació de l’execució de FORMACIÓ PER MODULS del certificat de   
        professionalitat COMT0210. 
OCUP.F  Aprovar l’expedient de contractació de l’execució del projecte BUSSINES LAB VILAFRANCA. 
OCUP.F. Aprovar una addenda al conveni de col·laboració amb el Dep. d’Ensenyament de la Generalitat  
        pels programes de Formació i Inserció PTT. 
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